
ÅBNINGSTIDER FOR 
 TRANGRAVSBROEN
En broåbning i vintersæsonen vil typisk vare i ca. fire til fem minutter. I sommersæsonen  
vil en broåbning typisk vare lidt længere. 

Broklappen over Trangraven vil maksimalt være åben i otte minutter, mens broklappen  
over Christianshavns Kanal kan være åben i op til 30 minutter på de travleste sommerdage.

INFORMATION TIL CYKLISTER OG GÅENDE

Broåbning bestilles hos GPS-Security på tlf. 22 37 72 93

Man–fre Lør, søn- og 
helligdage

06.00 06.00

07.00 07.00

07.25* 08.00

09.00 09.00

10.00 10.00

11.00 11.00

12.00 12.00

13.00 13.00

14.00 14.00

15.00 15.00

  15.25* 16.00

  17.00*

17.30 17.30

18.30 18.30

19.30 19.30

20.30 20.30

21.30 21.30

22.30 22.30

23.30 23.30

  23.55*   23.55*
*Broåbningen varer maksimalt fem minutter

Man–fre Lør, søn- og 
helligdage

08.00

09.00 09.00

10.00 10.00

11.00 11.00

12.00 12.00

13.00 13.00

14.00 14.00

15.00 15.00

  15.25* 16.00

17.30 17.30

18.30 18.30

19.30 19.30

20.30 20.30

21.30 21.30

  21.55*   21.55*
*Broåbningen varer maksimalt fem minutter

VINTERSÆSON
1. november-27. marts
Broen åbnes kun mod forudgående 
bestilling.

SOMMERSÆSON
28. marts-31. oktober
Broen åbnes kun, hvis der er både  
til gennemsejling.

Mellem kl. 22.00–07.30 (man-fre) og  
kl. 22.00-08.00 (lør, søn, helligdage) 
åbnes broen på bestilling.

Mellem kl. 24.00–06.00 åbnes  
broen kun på bestilling.



Trangravsbroen 
Besejling 

Der må ikke under broåbning passere fartøjer i begge retninger samtidig. 

Ved ankomst fra henholdsvis Inderhavnen og Christianshavns Kanal er der placeret opmarcharealer, der skal anvendes som venteplads, indtil broåbning 

finder sted. Ved ankomst fra Inderhavnen findes opmarcharealet på den nordøstlige side af Grønlandske Handels Plads – og ved ankomst fra 

Christianshavns Kanal findes opmarcharealet i Christianshavns Kanal på den nordvestlige side af Islands Plads, jf. nedenstående oversigtskort. 

 

Turbåde fra havnerundfarten skal ved rødt lys for indgående sejlads i Christianshavns Kanal afvente broåbning og afvikling af eventuel udgående trafik 

så tæt ved kajkanten som muligt i bagbords side af Trangraven. 

http://www.broercph.dk/wp-content/uploads/2015/03/Sk%C3%A6rmbillede-2015-03-19-kl.-14.27.59.png


Når gennemsejling for indgående trafik i Christianshavns Kanal er tilladt, har allerede ventende turbåde fra havnerundfarten, som befinder sig i 

venteposition i Trangravens bagbords side fortrinsret til gennemsejling. Senere ankommende turbåde har ikke fortrinsret til gennemsejling, men må 

afvente brovagtens instrukser. 

Brovagtens beføjelser 

Brovagten organiserer ind- og udsejling. Fartøjer, som befinder sig ved broen eller opmarcharealerne i Christianshavns Kanal og Trangraven, skal til 

enhver tid rette sig efter brovagtens anvisninger. Brovagten kan i særlige tilfælde, når sikkerhedshensyn eller andre væsentlige hensyn kræver det, 

nægte fartøjer gennemsejling. 

Procedure for åbning 

Broklapperne kan normalt forventes holdt åben indtil sidste ventende båd har gennemsejlet. Se dog nedenstående tidsgrænser: 

 Broklappen over Christianshavns Kanal holdes maksimalt åben i 30 minutter (inkl. åbnings- og lukketid), hvorefter broen lukkes – uanset fortsat 

ventende ud- og/eller indgående både. 

 Broklappen over Trangraven holdes maksimalt åben i 8 minutter (inkl. åbnings- og lukketid), hvorefter broen lukkes – uanset fortsat ventende ud- 

og/eller indgående både. 

Det forventes, at langt de fleste åbninger af broklappen over Christianshavns Kanal kan gennemføres på maksimalt 15 minutter, og at der kun i helt 

ekstraordinære situationer fortsat vil være ventende både efter den ovenfor anførte maksimale åbningstid på 30 minutter. 

For så vidt angår åbninger af broklappen over Trangraven gælder, at det forventes, at alle, der ønsker gennemsejling kan passere inden for den ovenfor 

anførte maksimale åbningstid. 

Gennemsejlings-signaler 

På hver side af begge broklapper er der monteret et vandret lyssignal-panel med runde lamper (Ø200 mm) med hhv. gult, rødt og grønt signallys. 

1. Fast gult lys: Bro lukket. Både, der ikke kræver broåbning, kan passere frit. 

2. Blinkende rødt lys: Broen klargøres til åbning eller ændring af sejlretning. Gennemsejling forbudt! 

3. Fast rødt lys: Broen åbner eller modsatrettet sejlads. Gennemsejling forbudt! 

4. Blinkende grønt lys: Broen næsten er åben. Klargøring til gennemsejling. 

5. Fast grønt lys: Broen er åben. Gennemsejling tilladt! 



Til supplerende orientering for indgående både til Christianhavns Kanal og Trangraven er der en signalmast med røde, grønne og gule pile: 

 

Signaler for hhv. Christianhavns Kanal og Trangraven kan kombineres uafhængigt. 

Særlige bestemmelser 

Ventepladsen (se også ovenfor under ”Besejling”) langs den nordøstlige side af Grønlandsk Handels Plads for indgående trafik kan bruges som 

kajplads (fortøjningsmulighed) for indenlandske og udenlandske gæstesejlere, der ankommer efter sidste gebyrfri aftenåbning og derfor vælger at 

afvente første gratis morgenåbning.Både, der afventer første gratis morgenåbning må ikke forlades i ventetiden – og bådens besætning skal være klar til 

gennemsejling af broen ved første gratis morgenåbning. 

Generelle bestemmelser 

Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen, samt at anvende bådshager mod denne. For 

yderligere information om besejlingsforhold og -regler henvises til Den danske Havnelods. 

 

http://danskehavnelods.dk/#BID=39
http://www.broercph.dk/wp-content/uploads/2015/03/Sk%C3%A6rmbillede-2015-03-19-kl.-14.20.13.png

